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Afscheid Pieter van der Werf
Donderdag 12-11-202- nemen we afscheid van Pieter van der Werf. De hele dag komen de leerlingen groep
voor groep een half uur bij Pieter op ‘visite’ (corona-proof). De voorbereidingen zijn in volle gang!
We maken een filmpje van de hele dag en zullen dit op Social Schools plaatsen, zodat ouders en verzorgers
ook een impressie krijgen van het afscheid van meester Pieter.
Ouders en verzorgers kunnen op twee momenten online afscheid nemen via Google Meet (op het Loevestein
account van uw kind). Pieter zal van 15.00 – 15.30 uur en van 16.45 – 17.15 uur aanwezig zijn op Google
Meet. De vergadercode geven we nog door via Social Schools.
De oudervereniging geeft een afscheidscadeau namens de leerlingen en de ouders. Dit wordt betaald vanuit
de ouderbijdrage.

Even voorstellen
Mijn naam is Stefan de Lange, woonachtig in Leeuwarden, maar
niet nieuw in Gorredijk. Mijn tienerjaren heb ik hier mogen
doorbrengen, het is dan ook een soort van thuiskomen.
Na 10 jaar ondernemerschap is voor mij de tijd aangebroken om
mijn horizon te verbreden en de professie weer op te pakken
waarvoor ik ben opgeleid. Vanaf 3 november ben ik dan ook
werkzaam op school Loevestein en neem ik, vanaf 12 november,
de lessen van meester Pieter over. Ik heb al een kijkje mogen
nemen in de keuken van Loevestein, oftewel ik heb met
verschillende klassen kennis mogen maken en ik mag wel zeggen, het smaakt naar meer. Het onderwijs is
een prachtig vak waarin je het verschil kan maken voor een kind. Ik hoop dat ik dat verschil mag en ga
maken.
Zodra ik thuis ben geniet ik volop van mijn gezin, begeef ik mij graag op het water en geniet ik volop van het
luisteren naar muziek, auto’s en het bespelen van de piano.
Op deze wijze een eerste kennismaking. Ik kom natuurlijk graag met jullie in contact, al zal het in eerste
instantie digitaal zijn, maar zodra het weer kan, liever in levende lijve.
Met vriendelijke groet,
Stefan
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Van de OV (ouderbijdrage)
Omstreeks 8 -11-2020 wordt de vrijwillige ouderbijdrage van uw rekening afgeschreven, indien u
hiervoor een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven.
Ouders, verzorgers die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen binnenkort een brief van de
penningmeester van de OV met het vriendelijke verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.

GGD/JGZ
Woensdag 11-11 en donderdag 12-11 komt de schoolarts/verpleegkundige op school. Ouders hebben hier
thuis een uitnodiging voor ontvangen. Het is een aangepast programma.
Werkwijze JGZ (Jeugdgezondheidszorg) op de basisschool, schooljaar 2020-2021:
5 jarigen (en 6 jarigen die vorig schooljaar niet zijn geweest:
 Een screening door de doktersassistente.
 Ouders vullen een digitale lijst in.
 Eventueel vervolg door jeugdarts of jeugdverpleegkundige naar aanleiding van de screening of de
vragenlijst.
Groep 8 (alleen als de kinderen in groep 7 niet zijn uitgenodigd)
 Ouders vullen een digitale vragenlijst in.
 Eventueel vervolg door jeugdarts of jeugdverpleegkundige naar aanleiding van de vragenlijst.
Op woensdag zijn de onderzoeken in de personeelsruimte en IB kamer en op donderdag in de IB ruimte.
Beide ruimtes zijn op de eerste verdieping. Ouders, verzorgers kunnen ong. 5 minuten voor het afgesproken
tijdstip het kind uit de klas halen en naar boven gaan. Wij vragen aan ouders, verzorgers om zich aan de
afgesproken tijd te houden, komt niet te vroeg en ook niet te laat. Binnen graag een mondkapje dragen.
We vragen ouders die op donderdag 12-11 een uitnodiging hebben om de witte trap in de hoofdentree te
nemen, dit in verband met het afscheid van Pieter in de grote hal.

Herfstlichtje - lampion
In alle groepen is een herfstlichtje geknutseld. Een lichtje voor in deze donkere en onzekere tijd.
Het is aan ouders, verzorgers of er gelopen wordt met Sint Maarten. Het herfstlichtje kan gebruikt worden
als lampion. Dan nog zelf een draadje spannen, zodat het lichtje voor in de lampion hier aan kan hangen.
Richtlijnen gemeente Opsterland:
Optochten zijn niet toegestaan, maar kinderen mogen gewoon langs de deuren voor het zingen van een
liedje. Er gelden wel een aantal regels:
- Ga alleen met het eigen gezin of in een klein groepje (max. twee volwassenen) met kinderen langs de
deuren;
-Kinderen bellen zelf aan en houden afstand van de bewoner in de deuropening;
-Ouders/begeleiders houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en de bewoner;
-Heeft u gezondheidsklachten? Doe dan niet open. Leg het snoep eventueel voor de deur, zodat u de kinderen
toch iets mee kunt geven.

Werk voor thuis
We krijgen geregeld de vraag bij een ziekmelding van een kind of er ook schoolwerk thuis gemaakt moet
worden. Een tijdje terug was een voorschrift van het RIVM dat kinderen thuis moesten blijven als ze
verkouden waren en dus eigenlijk niet ziek. Dit is veranderd en verkouden kinderen (zonder koorts) mogen
gewoon naar school. Kinderen die ziek zijn, moeten thuis uitzieken en maken even geen schoolwerk. Eerst
maar weer beter worden en dan pakken we de leerstof op school weer op.
Indien het kind om een andere reden thuis moet blijven en het is niet ziek, dan kan er in overleg met de
leerkracht werk voor thuis meegegeven worden. De leerkracht maakt het pakketje ‘schoolwerk voor thuis’
na 14.30 uur klaar. Dit lukt ‘s morgens voor schooltijd niet. Er wordt een afspraak gemaakt wanneer het
afgehaald kan worden.
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EU fruit
Vanaf woensdag 11-11-2020 tot en met vrijdag 16-04-2020 doen de groepen 1 t/m 4 mee aan het project
EU-schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen vanuit dit project in de
ochtendpauze fruit. Doel is dat de kinderen kennismaken met verschillende soorten groente en fruit.
In principe hoeven de leerlingen van groep 1 t/m 4 vanaf woensdag 11-11 geen fruit voor de ochtendpauze
mee naar school op de woensdag, donderdag en de vrijdag. Meestal is het fruit zeer toegankelijk, indien dit
een keertje niet zo, dan laten we dit de ouders weten via Social Schools van betreffende groepen. Verder
laten we ons lekker verrassen…
Hulpouders zijn:
op woensdag Lisette de Jong en Linda Flonk
op donderdag nog niemand. We pakken dit intern op.
op vrijdag
Lyske vd brug en Hilde Manders
Heel fijn dat jullie tijdens de hele periode het fruit klaar willen maken. Om 8.40 uur zijn alle kinderen naar
binnen en kan er gestart worden met het klaarmaken in de grote hal. Andries is de fruitcoördinator 
Graag een mondkapje op binnen de school (eventueel zijn er mondkapjes op school aanwezig) en er liggen er
(wegwerp) handschoentjes klaar.
Mochten er nog ouders, verzorgers tijd hebben om op donderdag te helpen, dan horen we dat graag!

Herinrichting Nijlân en Sinneblom
Bericht van de gemeente Opsterland: Op dit moment is aannemersbedrijf Nota voor de gemeente bezig met
de herinrichting van Nijlân en Sinneblom te Gorredijk. De werkzaamheden aan Nijlân zijn zover klaar dat
begonnen wordt met de voorbereidingen aan de Sinneblom.
De Sinneblom wordt optisch smaller gemaakt en er komen enkele verhoogde plateaus op de
kruisingsvlakken. Als gevolg van deze werkzaamheden is de Sinneblom voor het doorgaande gemotoriseerde
verkeer afgesloten vanaf 2 november t/m 30 november.
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het voetpad naast de weg.
Deze wegafsluiting heeft tot gevolg dat kinderen die met de auto worden gebracht geen gebruik kunnen
maken van de Sinneblom, maar via de Nijewei en it Goarrefean de school en het Kinderdagverblijf Loevestein
kunnen bereiken.

Data november
vrij. 6-11
ma. 9-11

Sluiten intekenen contactgesprekken groep 3 en facultatief groep 1/2 en groep 4 t/m 8.
November is de maand van ‘Nederland Leest Junior’. Dit jaar staat het boek ‘Dwars door de
storm’ van Martine Letterie en Karlijn Stoffels centraal. Met de hele klas dit boek
lezen biedt een mooie kans om met elkaar in gesprek te gaan over familie en de geschiedenis
van je omgeving. De leerlingen van groep 7 en 8 doen hier aan mee.
woe. 11-11
Schoolarts op school. Ouders en kind worden uitgenodigd door de GGD/JGZ.
(personeelsruimte en IB ruimte eerste verdieping)
woe 11-11
Sint Maarten
do. 12-11
Sociaal verpleegkundige op school. Ouders en kind worden uitgenodigd door de GGD
(IB ruimte eerste verdieping)
do. 12-11
Afscheid meester Pieter
ma. 16-11 t/m do. 19-11
online contactgesprekken groep 3
ma. 16-11 t/m do. 19-11
facultatieve gesprekken groep 1,2, 4 t/m 8
do. 19-11
Fiets’check’ groep 5 t/m 8 door een medewerker van VVN
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